
 

25 %sleva až

zaplať pouze 
15.000 Kč!

Nakup nábytek 
za 20.000 Kč,

nízké ceny
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pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

akce na kuchyně

na pláno-
vané 
kuchyně50 %2)

sleva doprava a montáž
při nákupu plánované kuchyně bez elektro-
spotřebičů v hodnotě nad 65.000 Kč

ZDARMA

myčka 
nádobí

ZDARMA 2)

2)

Ilustrační foto.

Kuchyni vám rádi naplánujeme ZDARMA!
e-mail: interier-kuchyne@xxxlutz.cz, tel.: +420 242 242 200
Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

XXXL výběr máte jen v XXXLutz - jedničce mezi nábytkáři! 

24/ 7 e-shop xxxlutz.cz

Nakup víc, zaplať míň!
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

Nakup nábytek značky Carryhome, 
HOM‘IN a Ti’me za 10.000 Kč,
zaplať pouze 8.000 Kč!

Pro zobrazení jídelního 
lístku použijte 
QR kód.

XXXL informace

Váš tým XXXLutz 
restaurace.

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ01-3-b)
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Pozvání na oběd 
s XXXL poukazy

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ01-3-b)

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ01-3-b)

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ01-3-b)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 23. 01. 

do 05. 02. 

2023

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 23. 01. 

do 05. 02. 

2023

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 23. 01. 

do 05. 02. 

2023

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 23. 01. 

do 05. 02. 

2023

Ilustrační foto. Poukazy do restaurace 
platí od 23. 01. do 05. 02. 2023.  
Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání 
zásob. Naše XXXL restaurace jsou 
v obchodních domech: Brno, Praha 
Černý Most, Praha Čestlice a Praha 
Stodůlky. Aktuální otevírací dobu 
restaurací najdete na xxxlutz.cz

1) Sleva odpovídá částce 5.000 Kč při nákupu v minimální hodnotě 20.000 Kč. Za každých dalších 20.000 Kč nákupu opět vzniká nárok  
na slevu 5.000 Kč. Vztahuje se na dosavadní prodejní ceny. Sleva se nevztahuje na akční a výprodejové zboží, dodatečné vybavení, zahradní  
nábytek, zboží propagované v naší aktuální reklamě a na zboží označené Super cena. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, zboží označené Online 
Only a značky Voglauer, Stokke, Carryhome, HOM‘IN, Ti‘me a Biohort. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými  
akcemi. Akce platí pouze pro držitele XXXL hit karty. Držitelem hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Pro uplatnění slevy  
kontaktujte naše odborné poradce. Sleva platí 27. - 30. 1. 2023. 2) Sleva odpovídá částce 2.000 Kč při nákupu v minimální hodnotě 10.000 Kč. 
Za každých dalších 10.000 Kč nákupu opět vzniká nárok na slevu 2.000 Kč. Vztahuje se na dosavadní prodejní ceny. Sleva se nevztahuje 
na akční a výprodejové zboží, dodatečné vybavení, zboží propagované v naší aktuální reklamě a na zboží označené Super cena. Nevztahuje 
se na sortiment kuchyní a zboží označené Online Only. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.  
Akce platí pouze pro držitele XXXL hit karty. Držitelem hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Pro uplatnění  
slevy kontaktujte naše odborné poradce. Sleva platí 27. - 30. 01. 2023. 3) Sleva se vztahuje na nezávazně doporučenou  
spotřebitelskou cenu a platí jen při nákupu plánované kuchyně značek Novel, C‘elina a Dieter Knoll Collection v hodnotě nad 65.000 Kč bez elektro- 
spotřebičů. Nevztahuje se na akční a výprodejové zboží a zboží propagované v aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky.  
Akce se nevztahuje na kuchyňské bloky a spotřebiče. Po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Myčka nádobí musí být stejné 
značky jako ostatní spotřebiče vámi vybrané kuchyně. ZDARMA je nabízena vždy nejlevnější myčka z řady. Akce platí pouze v obchodních domech. 
Akce platí od pondělí do čtvrtka 23. - 26. 01. 2023. 4) Našli jste stejný výrobek jinde levněji? Dáme vám slevu 5 % z konkurenční ceny. Stačí do 30 dnů  
od nákupu v našem obchodním domě nebo e-shopu předložit doklad o výhodnější ceně u konkurence v daném období společně s účtenkou  
z XXXLutz. Platí i pro akční a otevírací nabídky. Vztahuje se na konkurenční nabídky v kamenných obchodech. XXXLutz vám garantuje vždy nejlepší 
ceny!

zaplať pouze 
15.000 Kč!

Nakup nábytek 
za 20.000 Kč,

1)

nízké ceny

 

20 %
sleva až

2)

400Kč
poukaz

Sleva z dosavadních prodejních cen. Platí pouze při odevzdání poukazu, poukaz prosím hlaste před nákupem u našeho odborného poradce. Na osobu  
a nákup je možné použít pouze 1 poukaz. Vyplacení v hotovosti není možné. Nevztahuje se na akční a výprodejové zboží, zboží propagované v naší  
aktuální reklamě a na zboží označené ,,Nejnižší cena v Česku‘‘. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další  
slevy poskytnuty. Nelze kombinovat s jiným poukazem. Akce se nevztahuje na služby, zboží označené Online Only a značku Stokke. Platí 23. - 30. 01. 2023. 

při nákupu nad 2.000 Kč v těchto odděleních: 
svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, baby a koberce

sleva

na plánované kuchyně 
značek Novel, C’elina 
a Dieter Knoll Collection

doprava a montáž

myčka 
nádobí

při nákupu plánované kuchyně bez elektro-
spotřebičů v hodnotě nad 65.000 Kč

ZDARMA

ZDARMA3)

3)akce na kuchyně

3)50 %sleva

Ilustrační foto.
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Penne se sýrovou omáčkou, 
listovým špenátem a cherry rajčaty

169,-*

129,-

XXXLutz řízek
z vepřového nebo kuřecího masa, hranolky, 
tatarská omáčka nebo kečup  

175,-*

129,-

Rumpsteak na pepřové omáčce, 
hranolky, brokolice  

269,-*

239,-

XXXLutz palačinky
2 palačinky plněné vanilkovou 
zmrzlinou, višňové ragú, čokoládová 
omáčka, plátky mandlí a šlehačka

129,-*

89,-

pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

pro majitele 
hit karty

 

5%4)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 5) Platí při nákupu  
kuchyně od 50.000 Kč. Reprezentativní příklad: cena zboží 50.000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 50.000 Kč, počet měsíčních  
splátek 20, výše měsíční splátky 2.500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 50.000 Kč, roční pevná úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění  
schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank!  
by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele 
úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. 
Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. 6) Podmínky záruky viz záruční list.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

KÜ

2: Vestavná kuchyně, z kompozitního dřeva 
v šedozelené barvě, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, cca 305x245 cm, 
79.990,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (02100048/25)

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

186.000,-*

2 VESTAVNÁ KUCHYNĚ
79.990,-

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 6)

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%5)

1: Rohová kuchyně, v matné antracitové barvě 
v kombinaci s dekorem dub divoký, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, 
skládá se z: kuchyňské linky, komody highboard 
a vrchní skříňky, šířka cca 270 cm, 29.999,- 
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (18710121/08)

XXXL novinka
  

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

55.000,-*

1 ROHOVÁ KUCHYNĚ

29.999,-

   
0

2 
/ 0

3
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
1+2) Bližší informace na straně 2+3. 3) Podmínky záruky viz záruční list.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

242.400,-*

1 VESTAVNÁ KUCHYNĚ
119.990,-

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

209.000,-*

2 VESTAVNÁ KUCHYNĚ
99.990,-

3)

nízké ceny

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 3)

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

50 % 
sleva na plánované kuchyně značek 

Novel, C’elina a Dieter Knoll Collection
1)

sleva ZDARMA

doprava a montáž

při nákupu plánované kuchyně bez 

elektrospotřebičů v hodnotě nad 65.000 Kč

ZDARMA 

myčka 

nádobí

1)

1)

Ilustrační foto.
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

1: Vestavná kuchyně, kompozitní dřevo, 
dekor břidlice a jasan, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, cca 423x140 cm, 
119.990,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (02100020/34)

2: Vestavná kuchyně, v šedé / červené barvě, velký 
výběr předních stran a korpusů za individuální cenu,  
99.990,- bez spotřebičů a osvětlení; dřez a armatura 
za příplatek (15660154/06)

4: Vestavná kuchyně, v betonově šedé barvě, velký 
výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, 
šířka cca 180x262 cm, 84.990,- bez spotřebičů 
a osvětlení; dřez a armatura za příplatek (15660141/01)

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

3)

175.000,-*

4 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

84.990,-

3: Vestavná kuchyně, kompozitní dřevo v bílé/
zelené barvě, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, cca 220x180 cm, 
69.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (04530333/19)

XXXL velký výběr předních 
stran a korpusů

167.000,-*

3 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

69.990,-

   
0

4 
/ 0

5
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
1+2) Bližší informace na straně 2+3. 3) Spektrum dostupných energetických tříd u digestoře A+ až F, bližší informace na straně 20. 
Spektrum dostupných energetických tříd u domácích chladicích zařízení, trub, praček a myček na nádobí A+++ až D, bližší informace na straně 20.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Rohová kuchyně, z kompozitního dřeva, dekor dub a písková barva, 
velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, cca 285x215 cm, 
49.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (04530333/51)

XXXL výběr předních stran a korpusů

Vestavná kuchyně, kompozitní dřevo, desky ve světle šedé barvě, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, 
šířka hlavní části cca 240 cm, šířka vedlejší části cca 120 cm, 109.990,- bez spotřebičů a osvětlení; dřez a armatura za příplatek (04530580/04)

XXXL výběr předních stran a korpusů

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

103.000,-*

ROHOVÁ KUCHYNĚ

49.990,-

225.000,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

109.990,-

výběr

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

50 % 
sleva na plánované kuchyně značek 

Novel, C’elina a Dieter Knoll Collection
1)

sleva ZDARMA

doprava a montáž

při nákupu plánované kuchyně bez 

elektrospotřebičů v hodnotě nad 65.000 Kč

ZDARMA 

myčka 

nádobí

1)

1)

Ilustrační foto.
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3. Küche? 
DM nicht 
umsetzbar

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Nakupte  
s XXXL hit kartou  
výhodněji!

www.hitkarta.cz

1: Vestavná lednice s mrazákem, CBT5518EW, energetické třídy 3), objem chladničky 186 l, 2 skleněné 
police, 1 chromovaná police na víno, 2 zásuvky, 5 přihrádek ve dveřích, objem mrazáku 62 l, se 3 zásuvkami,  
vč. funkce Total No Frost Circle a WIFI aplikace, Š/V/H cca 54x177x55 cm,  14.999,- (02860001/88)  

2: Vestavná pečící trouba, FCNE825XPP, energetické třídy 3), v provedení nerez/černé sklo, objem 70 l,  
9 funkcí, 2 bezpečnostní skla, soft close a dětská pojistka, Wifi a Bluetooth připojení, Š/V/H cca 60x60x57 cm,  
9.999,- (02860001/46) 3: Indukční varná deska, CIES642MCTT, sklokeramická, 4 varné zóny, 9 úrovní  
výkonu, bezpečnostní automatické vypnutí v případě dlouhodobé nečinnosti, zvukový signál při vylití 
tekutin, Š/V/H cca 59x6x52 cm, 6.999,- (02860001/75) 4: Digestoř, CDG6CEB, energetické třídy 3), 
černé tvrzené sklo, 4 úrovně výkonu, dotykové ovládání, časovač, hliníkový tukový filtr, šířka cca 60 cm,  
 7.799,- (02860001/65) 5: Vestavná myčka nádobí, CDIMN4S622PS/E, energetické třídy 3),  
            12 programů, vč. funkcí odložený start, Aquastop a Maxiplates, Š/V/H: cca 60/82/55 cm, 12.499,- (02860001/66)

9.490,-*

3 INDUKČNÍ DESKA
6.999,-

XXXL 
novinka
  

10.490,-*

4 DIGESTOŘ
7.799,-

XXXL novinka
  

19.990,-*

1 VESTAVNÁ LEDNICE 
S MRAZÁKEM

14.999,-

XXXL 
novinka
  

13.990,-*

2 VESTAVNÁ TROUBA
9.999,-

XXXL novinka
  

XXXL  
prodloužení  
záruky

Se záruční kartou  
prodloužení záruky 
na 6 let!

Prodlouženou záruku lze zakoupit u našich odborných 
poradců, kde získáte i další informace.

6 let
záruka

NA KUCHYŇSKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Vestavná kuchyně z kompozitního dřeva, desky ve světle šedé barvě, velký výběr předních 
stran a korpusů za individuální cenu, šířka cca 330 cm, ostrůvek šířka cca 183 cm, 69.990,- 
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (04531109/05)

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

136.250,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

69.990,-

17.590,-*

5 MYČKA NÁDOBÍ

12.499,-

2: Vestavná pečící trouba, FCNE825XPP, 

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

   
0

6 
/ 0
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
prošívané sedáky, plocha lůžka cca 160x230 cm, otoman vpravo, cca 294x173 cm, 17.999,- 
otoman vlevo, cca 173x294 cm, 20.499,- dekorační polštáře za příplatek (23000114/01-02) vč. úložného prostoru vč. rozkládací funkce

vč. opěradlových polštářů 
a nastavitelných područek
  

nízké ceny

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, plocha lůžka cca 130x197 cm, cca 235x280 cm, 
24.999,- (05530023/20,22)

včetně  
• 3 nastavitelných záhlaví 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce
  

Sedací souprava, s látkovým potahem v antracitové barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, kovové nohy v černé barvě, k dostání i v zrcadlově obrácené variantě, cca 172x340x191 cm,  
29.999,- (23000158/89-90)

vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

Sedací souprava, kůže ve světle šedé barvě, velký výběr kůží a látek za individuální 
cenu, k dostání i v zrcadlově obrácené variantě, cca 203x267 cm, 39.990,- (29730002/41-42)

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru
  

Sedací souprava s látkovým potahem v hnědé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 185x343x243 cm, 49.990,- dekorační polštáře, 
rozkládací funkce, úložný prostor, nastavení hloubky sedáku za příplatek (02450277/01-02)

SEDACÍ SOUPRAVA
49.990,-

  
vč. nastavitelného 
záhlaví

pravá 
kůže
  

83.928,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

39.990,-

75.808,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

29.999,-
SEDACÍ SOUPRAVA

24.999,-

XXXL výběr látek

XXXL výběr látekXXXL výběr kůží a látek

XXXL výběr látek XXXL výběr látek

SEDACÍ SOUPRAVA

17.999,-

2.000 Kč při nákupu nábytku značek Carryhome, 
HOM‘IN nebo Ti‘me nad 10.000 Kč

2)
sleva

u odborných poradců.

 

20 %sleva až

pro majitele 

hit karty
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

L
C

Z
0

1-
3-

b

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

7 KONFERENČNÍ STOLEK
4.490,-

Sedací sestava se vzhledem kůže v hnědé barvě, dřevěná konstrukce, skládá se ze: 3místné pohovky  
vč. 2 relaxačních funkcí, šířka cca 211 cm, 2místné pohovky, šířka cca 157 cm a křesla vč. relaxační funkce, šířka 
cca 99 cm, 39.990,- dekorační polštář za příplatek (00380001/01)

  
vč. relaxační 
funkce

vč. relaxační funkce

  
vč. taburetu

21.033,-*

5 TV KŘESLO
8.999,-

včetně 
• relaxační funkce 
• funkce snadného 
 vstávání
  

1: Rozkládací pohovka s látkovým potahem v šedé barvě s dřevěnými prvky v barvě ořechu, velký výběr  
látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 118x200 cm, šířka cca 155 cm, 8.290,- (11490015/03) 2: Rozkládací  
pohovka, s látkovým potahem ve žluté barvě, velký výběr látek za individuální cenu, nohy z masivního  
bukového dřeva, plocha lůžka cca 140x195 cm, šířka cca 195 cm,  13.999,- (24690255/27) 3: Rozkládací  
pohovka, látkový potah v tmavě šedé barvě, plocha lůžka cca 160x192 cm, šířka cca 222 cm,  21.999,- (24100001/01) 

4: Relaxační křeslo s taburetem, potah se vzhledem kůže v černé barvě, rám z chromu, vč. relaxační  
funkce, 5.990,- (23810293/01) 5: TV křeslo s látkovým potahem v šedé barvě, šířka cca 75 cm, 8.999,- (26740078/01) 
6: Konferenční stolek se 6 mm deskou z čirého skla, 2 odkládací desky z mléčného skla, cca 90x55 cm, výška  
cca 45 cm, 1.190,- (10880015/01) 7: Konferenční stolek s 8 mm deskou z čirého skla, podstavec z PVC s bílým 
lakem, cca 115x65 cm, výška cca 42 cm, 4.490,- (07580016/01)

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru
  

31.296,-*

2 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
13.999,-

vč. úložného prostoru
  

48.408,-*

3 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
21.999,-

vč. nastavitelného záhlaví
  

6 KONFERENČNÍ STOLEK

1.190,-

4 RELAXAČNÍ KŘESLO 
S TABURETEM

5.990,-

20.695,-*

1 ROZKLÁDACÍ POHOVKA

8.290,-

XXXL výběr látek XXXL výběr látek

SEDACÍ SESTAVA, 3DÍLNÁ

39.990,-

 

25 %sleva až

J S M E  RODINA  
D O M A  J S M E  V  X X X L U T Z

1+2) Bližší 
informace 
na straně 2.

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

Nakup nábytek 
za 20.000 Kč,

zaplať pouze 
15.000 Kč!1)

pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

pro majitele 

hit karty

   
0

8 
/ 0
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

vč. vnitřního členění šířka cca 205 cm, 9.999,- šířka cca 154 cm, 8.999,-

vč. soft close systému
  

Čalouněná postel, plocha lůžka cca 90x200 cm,  
8.999,- vč. lamelového roštu a úložného prostoru, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 15.999,- lamelový 
rošt a matrace za příplatek (26480154/05,01)

XXXL novinka
  

Postel z masivu bukového dřeva, přírodně 
olejovaný povrch, vč. záhlaví, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 14.999,- zásuvka pod postel 
vč. soft close systému, Š/V/H: cca 145/24/77 cm,  
3.499,- noční stolek, Š/V/H: cca 50/43/38 cm, 
2.999,- lůžkoviny, matrace a lamelový rošt 
za příplatek (24180002/01-03)

úložný 
prostor, 3.499,-

noční stolek, 
2.999,-

masivní 
bukové dřevo
  

komoda, 
4.999,-

Matrace s komfortní polyuretanovou 
pěnou, prodyšná, odnímatelný potah 
lze prát do 60 °C, 
cca 90x200 cm, 5.999,- 
cca 140x200 cm, 9.999,- 
cca 180x200 cm,  12.999,-
cca 80x200 cm,  5.999,- 
cca 120x200 cm,  8.999,- 
cca 160x200 cm,  11.111,- (08000031/01-12)

velký výběr rozměrů
  

Matrace z visco pěny s jádrem ze studené 
pěny, snímatelný potah s možností praní 
do 60 °C, cca 90x200 cm, 11.999,- 
(08000062/01)

28.048,-*

MATRACE, CCA 90X200 CM
11.999,-

30.290,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 255 CM

11.999,-
POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

4.990,-

Čalouněná postel s látkovým potahem v šedé 
barvě, rošt s nastavitelnou tuhostí v bederní části, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 16.999,- matrace 
za příplatek (26480133/01)

včetně 
• úložného prostoru 
• polohovacího roštu
  

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.999,-

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

14.999,-21.561,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 90X200 CM

8.999,-

Šatní skříň, 3dveřová, se zrcadlem, kompozitní 
dřevo v bílé barvě, Š/V/H: cca 135/198/58 cm,  
8.999,- (17870586/02)

vč. vnitřního členění
  

19.700,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ, 
ŠÍŘKA CCA 135 CM

8.999,-

13.997,-*

MATRACE, CCA 90X200 CM

5.999,-
57%
UŠETŘÍTE

13.999,-*

KOMODA
5.555,-

3.499,-*

NOČNÍ STOLEK
1.499,-

Kombinovaná skříň, dekor dub/bílá,  
4dveřová, Š/V/H: cca 312/226/58 cm,  16.999,- 
osvětlení, tlumič dovírání a pasparta za příplatek 
(12980004/10)

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ, 
ŠÍŘKA CCA 312 CM

16.999,-

Postel boxspring s látkovým potahem v šedé 
barvě, vzhled kůže, vč. dálkového ovladače, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 34.999,- 
lůžkoviny a dekorační polštáře za příplatek 
(14080041/01)

motoricky nastavitelná
  

86.072,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

34.999,-

plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 
15.999,-

Ložnice v dekoru pinie aurelio s prvky v šedé barvě, skládá se ze: 
skříně s otočnými dveřmi, 5dveřová, Š/V/H: cca 255/209/60 cm, 
11.999,- šířka cca 205 cm,  9.999,- šířka cca 154 cm, 8.999,- 
postele, plocha lůžka cca 180x200 cm, 4.990,- nočního 
stolku, Š/V/H: cca 63/55/38 cm,  1.499,- komody, Š/V/H: 
cca 95/115/43 cm, 5.555,- a komody, Š/V/H: cca 160/89/43 cm, 
4.999,- matrace, lamelový rošt, dekorace, polštáře a lůžkoviny 
za příplatek (00030001/04,17-18,05-08)

výběr

2.000 Kč
2)

sleva při nákupu nábytku značek Carryhome, 
HOM‘IN nebo Ti‘me nad 10.000 Kč

pro majitele 
hit karty

 

20 %sleva až

pro majitele 

hit karty
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
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b

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

8.377,-*

4 KOMODA
3.499,-

23.951,-*

7 REGÁL
9.499,-

Jídelna v dekoru aurelio pinie s prvky v šedé barvě, skládá se z: jídelního stolu, cca 180x90 cm, roztažitelný 
do cca 220 cm, 5.499,- vysoké komody, 2 dveře, Š/V/H: cca 110/134/43 cm, 5.799,- komody sideboard, 2 dveře, 
4 zásuvky, Š/V/H: cca 180/89/43 cm, 5.999,- vitríny,  Š/V/H: cca 110/209/43 cm 8.999,- houpací židle s látkovým 
potahem v hnědé barvě, rám z nerezové oceli, cena z ks, 2.399,- (00030001/09,11,10,12;15000009/01)

roztažitelný 
do cca 220 cm
  

1: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu s 13 mm sklokeramickou deskou, rám z kovu s práškovým nástřikem v černé barvě, cca 180x90 cm, 9.999,- židle  
s područkami s látkovým potahem ve světle nebo tmavě šedé barvě, cena za ks, 2.499,- židle s područkami s látkovým potahem ve světle nebo tmavě 
šedé barvě, cena za ks, 2.999,- (24650001/01;07580109/01-02;0112/01-02) 2: Židle, masivní dub divoký, olejovaný, se sedákem s látkovým potahem v hnědé barvě -  
vzhled kůže nebo bez sedáku, cena za ks, 1.999,- židle s područkami, masivní dub divoký, olejovaný, se sedákem s látkovým potahem v hnědé barvě - 
vzhled kůže nebo bez sedáku, cena za ks, 2.499,- (27300006/01,04-06) 3: Barová židle s látkovým potahem v šedé barvě, výška cca 106 cm, cena za ks, 
2.699,- (27270015/15) 4: Komoda, korpus v betonovém vzhledu, přední strany v dekoru old wood, se 4 zásuvkami a 3 dvířky, Š/V/H: cca 152/90/37 cm,  
3.499,- (08870401/01) 5: Komoda, z kompozitního dřeva, v dekoru sukový dub, vč. 4 zásuvek a 2 vkládacích polic, Š/V/H: cca 135/100/40 cm, 8.299,- (15340177/04) 6: Jídelní 
stůl, deska z recyklovaného masivního dřeva, kovové nohy v černé barvě, cca 190x95 cm, výška cca 76 cm, 11.999,- (16090002/01) 7: Regál, masivní akáciové dřevo,  
kovová konstrukce v černé barvě, Š/V/H: cca 90/185/34 cm, 9.499,- (16300104/02)

se sklokeramickou deskou
    

ma-
sivní 
dub 
divoký

5.200,-*

3 BAROVÁ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

2.699,-

4.881,-*

HOUPACÍ ŽIDLE, CENA ZA KS

2.399,-

12.084,-*

JÍDELNÍ STŮL

5.499,-

37.057,-*

6 JÍDELNÍ STŮL

11.999,-

4.300,-*

2 ŽIDLE, CENA ZA KS

1.999,-
17.172,-*

1 JÍDELNÍ STŮL

9.999,-
5.100,-*

2 ŽIDLE S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

2.499,-

20.148,-*

VITRÍNA
8.999,-

VYSOKÁ KOMODA

13.212,-*

5.799,-

5.120,-*

1 ŽIDLE 
S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

2.499,-

6.688,-*

1 ŽIDLE 
S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

2.999,-

18.459,-*

5 KOMODA
8.299,-

J S M E  RODINA  
D O M A  J S M E  V  X X X L U T Z

 

25 %sleva až

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

Nakup nábytek 
za 20.000 Kč,

zaplať pouze 
15.000 Kč!1)

pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

1+2) Bližší 
informace 
na straně 2.

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

pro majitele 

hit karty

   
10

 / 
11
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1+2) Bližší informace na straně 2.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

max. nosnost 
cca do 125 kg
  

XXXL 
novinka
  

max. nosnost 
cca do 150 kg
  

WW

9.361,-*

1 VITRÍNA, VÝŠKA 
CCA 152 CM

4.199,-

3.428,-*

1 NÁSTENNÁ POLICE
1.499,-

5.274,-*

1 REGÁLOVÝ DÍL
2.399,-

z masivu 
dřeva 
sheesham
  

komoda, 12.999,-

3 OBÝVACÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 322 CM

37.990,-

  
masivní dřevo

1: Obývací stěna z kompozitního dřeva barvy vlašských ořechů, plastové úchytky, skládá se z: vitríny, Š/V/H: cca 80/152/38 cm, cena za ks, 4.199,- nebo Š/V/H:  
cca 50/195/38 cm, 3.999,- jídelního stolu, Š/V/H: cca 140-180/77/85 cm, 5.999,- regálu, 2 zásuvky, 4 přihrádky, Š/V/H: cca 50/195/38 cm, 2.399,- komody, 2 dvířka,  
5 zásuvek, Š/V/H: cca 140/90/45 m, 4.299,- TV dílu, 4 zásuvky, Š/V/H: cca 140/44/45 cm, 2.799,- nástěnné police, 5 přihrádek, Š/V/H: cca 140/36/30 cm, 1.499,- 
konferenčního stolku, Š/V/H: cca 110/48/70 cm, 3.199,- (18030585/07,02,01,04,08,10-12) 2: Obývací stěna z masivu dřeva sheesham, kovové úchyty v měděné barvě,  
skládá se z: vitríny, Š/V/H: cca 60/175/40 cm, cena za ks, 10.999,- konferenčního stolku, Š/V/H: cca 110/60/50 cm, 6.999,- TV dílu, Š/V/H: cca 178/45/45 cm, 9.999,- 
nástěnné police, Š/V/H: cca 115/22/25 cm, 1.999,- (16300018/06,08,07,09-10) 3: Obývací stěna, 4dílná, přední strana z masivního bukového dřeva, korpus z dřevotřísky,  
úchytky v hliníkové barvě, skládá se ze: 2 vitrín, nástěnné police a TV dílu, Š/V/H: cca 322/196/50 cm, 37.990,- komody, Š/V/H: cca 163/88/44 cm, 12.999,-  
bez osvětlení (28150060/01-02) 4: Otočná židle s látkovým potahem v černé barvě, cena za ks,  1.689,- (07880005/01) 5: Rohový psací stůl, z kompozitního dřeva, v bílé  
barvě, cca 157x138 cm, výška cca 74 cm, 3.199,- (15550172/01) 6: Herní židle, s látkovým potahem v černé barvě, vzhled kůže, cena za ks,  5.499,- (18850034/01-02) 7: Psací  
stůl, masivní dub divoký, olejovaný, průběžné lamely, se 3 zásuvkami, rám v černé barvě, Š/V/H: cca 140/75/65 cm, 9.499,- (27480082/01)

4 OTOČNÁ ŽIDLE, CENA ZA KS

1.689,-

22.949,-*

2 TV DÍL

9.999,-

6.461,-*

1 TV DÍL

2.799,-

12.779,-*

6 HERNÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

5.499,-

26.362,-*

2 VITRÍNA, 
VÝŠKA CCA 175 CM

10.999,-

4.911,-*

2 NÁSTĚNNÁ POLICE
1.999,-

7.383,-*

5 ROHOVÝ PSACÍ STŮL

3.199,-

  
masivní 
dub 
divoký

7 PSACÍ STŮL
9.499,-

Nakup nábytek za 20.000 Kč,

zaplať pouze 15.000 Kč!1)

 

25 %
sleva až

pro majitele 

hit karty
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
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C
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b

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízké ceny

8: Nástěnné zrcadlo se zkosenými hranami, cca 39x110 cm,  299,- (27570008/01) 9: Šatní stojan, kovová  
konstrukce bílé barvy, cca 171x50 cm 449,- (05370006/01) 10: Pojízdný šatní věšák, pochromovaná ocel 
lakovaná v hliníkové barvě, s odkládací policí na boty, cca 85x43 cm, výška cca 100-178 cm,  569,- (01090002/01)  
11: Regál na boty, sedák s potahem se vzhledem kůže v bílé nebo v tmavě šedé/černé barvě, Š/V/H:  
cca 80/52/30 cm, 889,- (25400039/01-02) 12: Botník, 3dveřový, v dekoru dub sonoma/bílé barvě, se zásuvkou,  
Š/V/H: cca 136/120/36 cm, 2.999,- (18370093/03;08870099/03) 13: Botník v dekoru dub artisan, cca na 42 párů  
bot, Š/V/H: cca 145/120/34 cm, 3.999,- (00030003/04) 14: Víceúčelová skříň, s posuvnými dveřmi, v provedení 
dub sonoma/bílá barva, vč. 6 vkládacích polic, Š/V/H: cca 125/195/38 cm, 4.399,- vkládací police, sada 4 ks,  
459,- (18370086/01-02;08870605/01-02) 15: TV díl z MDF v matné bílé barvě s prvky z masivu dubového dřeva,  
se 2 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H: cca 178/54/40 cm, 4.999,- sideboard, se 4 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H:  
cca 178/89/40 cm, 7.499,- vysoká komoda, se 4 dvířky a 4 policemi, Š/V/H: cca 120/133/40 cm, 6.499,-
(27980006/03,01,04)

s velkorysým 
úložným prostorem

8.829,-*

13 BOTNÍK
3.999,-

10.348,-*

15 TV DÍL
4.999,-

s prvky z masivu 
dubového dřeva
  

Předsíň, dekor dub artisan, korpus a úchytové lišty v grafitové barvě, 
skládá se ze: šatní skříně, Š/V/H: cca 65/198/38 cm, 6.699,- šatního panelu 
se zrcadlem, Š/V/H: cca 120/153/30 cm, 6.999,- šatní lavice vč. sedáku, 
Š/V/H: cca 120/48/38 cm, 5.699,- botníku, Š/V/H: cca 80/107/38 cm, 4.499,- 
a nástěnného zrcadla, cca 80x70 cm, 1.299,- (27370356/01-09,19)

vč. sedáku
  

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

Koupelna z kompozitního dřeva v bílé barvě s vysokým leskem, skládá se z: 
skříňky pod umyvadlo, Š/V/H: cca 60/53/33 cm, 2.199,- midi skříňky, 
Š/V/H: cca 35/91/33 cm, 4.299,- vysoké skříňky, Š/V/H: cca 35/186/30 cm, 
5.999,- závěsné skříňky, Š/V/H: cca 35/70/20 cm,  999,- zrcadlové skříňky, 
Š/V/H: cca 65/70/16 cm, 4.399,- (19770138/24,19,22-23;0335/07)

vysoký 
lesk
  

vč. LED osvětlení
  

5.225,-*

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

2.199,-

7.099,-*

12 BOTNÍK

2.999,-

11 REGÁL NA BOTY

889,-

1.314,-*

9 ŠATNÍ STOJAN

449,-
699,-*

8 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

299,-

14.850,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ
6.699,-

15.351,-*

ŠATNÍ PANEL
6.999,-

15.411,-*

VYSOKÁ 
SKŘÍŇKA

5.999,-

4.069,-*

ZÁVĚSNÁ 
SKŘÍŇKA

999,-

10.827,-*

ZRCADLOVÁ 
SKŘÍŇKA

4.399,-
10.572,-*

MIDI SKŘÍŇKA
4.299,-

10.365,-*

14 VÍCEÚČELOVÁ SKŘÍŇ
4.399,-

1.359,-*

10 POJÍZDNÝ 
ŠATNÍ VĚŠÁK

569,-

sideboard, 7.499,- vysoká komoda, 6.499,-

 

5%2)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA

12.006,-*

ŠATNÍ LAVICE

5.699,-
XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

   
12

 / 
13
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

1: Série svítidel, kov s peřím v bílé barvě, 
stojací lampa, 1xE27 max. 40 W, Ø cca 40 cm, 
výška cca 150 cm, 1.499,- závěsné svítidlo, 
1xE27 max. 40 W, Ø cca 30 cm, 699,- 
nebo Ø cca 40 cm, 799,- (77960381/01,03-04)

5.329,-*

1 STOJACÍ LAMPA, 
VÝŠKA CCA 150 CM

1.499,-

2: Stropní LED svítidlo, bílý plast/kov v barvě 
mokka, 2x11 W LED, 2400 lm, 3000-6500 K, 
Ø cca 40 cm, 1.299,- (33482673/01)

XXXL novinka
  

6: Koberec s vysokým vlasem „Lily“, 
100 % polyester, výška vlasu cca 70 mm,  
499,- cca 80x150 cm 999,- cca 120x170 cm 1.799,- 
(35800405/52,54,60;0415/52,54,60;0416/52,54,60;

0417/52,54,60;0418/52,54,60)

1.169,-*

6 KOBEREC 
S VYSOKÝM VLASEM, 
CCA 60X110 CM

499,-

v 5 barvách
  

4: Vinylová podlaha „dub“, podlaha s click 
systémem, snadná na údržbu, vhodná pro podlahové 
vytápění a do vlhkých místností, tlouštka cca 3 mm, 
cena za m², 333,- (62760002/02-05)

d
u

b
 p

ol
ar

d
u

b
 t

os
ca

n
a

d
u

b
 t

u
n

d
ra

3: Kusová záclona, 100 % polyester, průhledná, v bílém 
provedení s motivem květin, cca 300x145 cm, cena za ks, 
399,- cca 300x165 cm,  449,- cca 300x260 cm,  549,- 
cca 450x165 cm, 649,- (36440289/01-02;0288/01;0287/01)

Tento 

produkt 

není dostupný 

v XXXLutz 

v Olomouci, 

Liberci a Českých 

Budějovicích.

5: Vintage koberec „Atlanta“, 100 % polyester, 
výška vlasu cca 2 mm,  (60020050/60,54,64;0051/54,

60,64;0052/54,60,64)

rozměr cena

cca 80x150 cm 699,-

cca 160x230 cm 1.999,-

3.359,-*

5 VINTAGE KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

999,-

4 VINYLOVÁ PODLAHA, 
CENA ZA M²

333,-

799,-*

3 KUSOVÁ ZÁCLONA, 
CCA 300X145 CM

399,-

3.439,-*

1 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 40 CM

799,-

výběr

2.199,-***

2 STROPNÍ LED SVÍTIDLO, 
Ø CCA 40 CM

1.299,-
40%
UŠETŘÍTE

400 Kč XXXL poukaz 
na straně 2

ušetřete
výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

400Kč
poukaz

při nákupu nad 2.000 Kč v těchto odděleních: 

svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, baby a koberce
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

L
C

Z
0

1-
3-

b

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

7: Saténové povlečení, 3dílná sada, 100 % bavlna, 
na zip, povlak na polštář cca 70x90 cm + cca 40x80 cm,  
povlak na přikrývku cca 140x200 cm, 999,- nebo 
cca 70x90 cm + cca 40x80 cm / cca 140x220 cm, 
1.399,- 4dílná sada, povlak na polštář 2x cca 70x90 cm 
+ 1x cca 40x80 cm, povlak na přikrývku, 
cca 200x200 cm, 1.699,- (75450019/01;0020/01;0021/01)

XXXL 
novinka
  

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízké ceny

10: Sada sklenic na long drink, 6dílná, z křišťálového 
skla, objem cca 370 ml, 199,- (58080094/02)

11: Sada hrnců na vaření, 4dílná z nerezové 
oceli, vč. stupnice na odměřování, skládá se z hrnce 
Ø cca 20 a 24 cm, 2x16 cm a 3 pokliček, 899,- (68760088)

12: Sada příborů, 30dílná, z ušlechtilé oceli 18/10, 
v dárkovém balení, 999,- (35010330)

2.249,-*

12 SADA PŘÍBORŮ, 30DÍLNÁ
999,-

9: Celoroční prošívaná deka, potah ze 100 % bavlny, 
výplň ze 100 % polyesteru, cca 140x200 cm, 999,- 
zimní deka, 100 % bavlna, cca 140x200 cm, 1.599,- 
polštář, cca 40x80 cm, 349,- nebo cca 70x90 cm, 549,- 
(35800370/01-02;0371/01-02)

2.199,-*

9 CELOROČNÍ PROŠÍVANÁ 
DEKA, CCA 140X200 CM

999,-

999,-*

9 POLŠTÁŘ, 
CCA 70X90 CM

549,-

8: Bavlněné povlečení, 100 % bavlna, v bílé 
nebo růžové barvě, na zip, cca 70x90/140x200 cm,  
549,- (50500096/01-02;58360376/01-02;0377/01;0387/01-02)

10 SADA SKLENIC 
NA LONG DRINK, 6DÍLNÁ

199,-

999,-*

8 BAVLNĚNÉ POVLEČENÍ

549,-

1.399,-*

7 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
3DÍLNÁ SADA

999,-

1.099,-*

11 SADA HRNCŮ NA VAŘENÍ, 4DÍLNÁ

899,-
   

14
 / 

15
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1) Platí při nákupu nábytku od 30.000 Kč. Financování se nevztahuje na zboží propagované v naší aktuální reklamě, výprodejové zboží, kuchyně a na zboží označené ,,Nejnižší cena v Česku‘‘. Reprezentativní příklad: cena zboží 30.000 Kč 
s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 30.000 Kč, počet měsíčních splátek 20, výše měsíční splátky 1.500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 30.000 Kč, roční pevná úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem 
úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele 
úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení 
úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Ložnice, skládá se z: kombinované skříně, 6dveřová, kompozitní dřevo/sklo, dekor dub/
šampaňská, Š/V/H: cca 300/236/58 cm, 39.999,- rohové skříně, kompozitní dřevo/sklo, 
šedá/šedohnědá, Š/V/H: cca 157/236/157 cm, 24.999,- regál, vč. 5 polic, Š/V/H: cca 40/236/36 cm, 
6.999,- futonové postele, s lákovým potahem v šedé/bílé barvě, imitace kůže, plocha lůžka 
cca 180x200 cm,  13.999,- (04420292/01-02,17,21)

16.253,-*

REGÁL
6.999,-

84.216,-*

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ, 
ŠÍŘKA CCA 300 CM

39.999,-

Sedací souprava, s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek a kůží za individuální 
cenu, kovové nohy v černé barvě, cca 291x164 cm, 56.999,- nastavení područky, nastavitelná 
opěrka hlavy, dekorační polštář a taburet za příplatek (01370038/15)

vč. nastavení 
hloubky sedáku
  

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání 
také v zrcadlově obrácené variantě, rám z ušlechtilé oceli, okraj z dubového dřeva, cca 309x163 cm, 
39.990,- taburet; dekorační polštáře a deka za příplatek (29730012/01-02)

vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

Obývací sestava z kompozitního a masivního dřeva divokého dubu s prvky v šedé barvě, skládá se z: 
TV dílu, Š/V/H: cca 180/57/45 cm, 13.999,- nástěnného panelu, Š/V/H: cca 80/92/23 cm, 6.499,- vysoké 
komody, Š/V/H: cca 85/133/38 cm, 14.999,- nízké komody Š/V/H: cca 180/85/45 cm, 21.999,- vitríny, 
Š/V/H: cca 60/197/38 cm, 12.999,- a konferenčního stolku, cca 110x68 cm, výška cca 44 cm, 7.999,- 
(19370046/02-05,09,11)

částečný 
masiv
  

Obývací pokoj, dekor divoký buk/bílá, kovové úchytky, skládá se z: 
vysoké komody, Š/V/H: cca 92/138/41 cm,  11.999,- závěsné vitríny, 
Š/V/H: cca 42/133/41 cm, 5.499,- široké komody, Š/V/H: cca 192/90/47 cm, 15.999,- 
TV dílu, Š/V/H: cca 162/51/47 cm, 8.699,- nástěnné police, šířka cca 140 cm, 1.799,- 
konferenčního stolku, cca 110x65 cm, výška cca 45 cm, 6.499,- (27370257/03,01-02,04-13)

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

pravá 
kůže
  

 
Top značky 
za top ceny

18.185,-*

TV DÍL
8.699,-

11.309,-*

ZÁVĚSNÁ 
VITRÍNA

5.499,-

16.409,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
7.999,-

27.156,-*

VITRÍNA
12.999,-

29.344,-*

TV DÍL
13.999,-

79.768,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
39.990,-

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, 
cca 180x344x208 cm, 65.999,- dekorační polštáře, relaxační funkce, 
opěrky hlavy, nastavitelné područky a hloubka sedáku za příplatek 
(04360070/01-02)

159.744,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
65.999,-XXXL výběr látek

XXXL výběr látek a kůží

XXXL výběr látek

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v kari barvě, velký 
výběr kůží a látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově 
obrácené variantě, cca 285x239 cm,  47.990,- relaxační funkce, 
úložný prostor, nastavitelná područka a nastavitelné záhlaví 
za příplatek (28050006/70-71)

3 SEDACÍ SOUPRAVA
47.990,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Ložnice, lak v pískové barvě/částečný masiv dub trámový, dýhovaný, skládá se z: postelové 
sestavy s čalouněným záhlavím s potahem se vzhledem kůže, vč. 2 zavěšených nočních stolků, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 27.999,- skříně s otočnými dveřmi, 6dveřová, Š/V/H: cca 299/229/59 
cm, 29.999,- komody, Š/V/H: cca 155/82/46 cm, 24.999,- bez osvětlení; paspartový rám, vnitřní členění, 
nástěnný panel, matrace, lamelový rošt, úložný prostor, dekorace a lůžkoviny za příplatek 
(12030069/06-07,09)

komoda, 24.999,-

vč. 2 nočních 
stolků
  

XXXL novinka
  

29.762,-*

FUTONOVÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

13.999,-

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

POSTELOVÁ SESTAVA, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

27.999,-

73.874,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 299 CM

29.999,-

57.595,-*

ROHOVÁ SKŘÍŇ
24.999,-

Čalouněná postel, v tmavě šedé barvě, plocha lůžka cca 180x200 cm,
39.999,- noční stolek, vč. skleněné desky, 7.999,- 
lůžkoviny za příplatek (06830203/01-02)

včetně 
• úložného prostoru 
• roštu  
• matrace
  

XXXL výběr látek a kůží

94.872,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

39.999,-

127.776,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
56.999,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masiv dřeva akácie, na okrajích stolu je ponechána oblina
pro přírodní vzhled, nohy z kovu s práškovým nástřikem v černé barvě, cca 140x90 cm, 4.999,- židle 
s látkovým potahem v šedé barvě, k dostání také v dalších barvách, kovové nohy s černým práškovým 
nástřikem, cena za ks, 1.999,- židle s područkami, cena za ks, 2.299,- sedací lavice, šířka cca 166 cm, 
5.999,- (16300025/04;27270015/11-14,10)

  
masiv 
dřeva 
akácie

Jídelní stůl z kompozitního dřeva v bílé barvě s 5 mm skleněnou deskou, spodní desky 
z kartáčované ušlechtilé oceli, cca 140x85 cm, 10.999,- houpací židle s potahem se vzhledem kůže 
v bílé, černé nebo cappuccino barvě, rám z chromu, cena za ks, 1.499,- (19710060/01;25400111/01-03)

  
roztažitelný 
do cca 175 cm

  
vysoký lesk

2.905,-*

HOUPACÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

1.499,-

24.558,-*

JÍDELNÍ STŮL
10.999,-

4.000,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
1.999,-

10.300,-*

JÍDELNÍ STŮL
4.999,-

5.200,-*

ŽIDLE S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

2.299,-

24.296,-*

VYSOKÁ KOMODA
11.999,-

kombinovaná 
skříň, 39.999,-

33.925,-*

ŠIROKÁ KOMODA
15.999,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Vossen

Ručně tkaný koberec „Bern‘‚, 72 % vlna, 
17 % bavlna, 6 % viskóza, 5 % polyester, 
cca 70x130 cm,  399,- cca 120x180 cm 999,- 
cca 160x230 cm 1.799,- 
(45940028/53,60,64;0029/53,60,64;0030/53,60,64)

799,-*

TKANÝ KOBEREC, 
CCA 70X130 CM

399,-

Orientální koberec „‚Felix‘‘ / „Oscar‘‘,
 100 % střižní vlna, výška vlasu cca 8 mm, 
cca 120x180 cm, 2.499,- 
cca 90x160 cm 1.999,- 
cca 160x230 cm 4.999,- 
cca 200x300 cm 8.999,- 
(43451279/60,50,53,57,64,72,76-
78,96,99;1280/53,57,60,64,72,76-78,96)

12.599,-*

ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

2.499,-

Hotový závěs, 100 % polyester, s povrchovou úpravou - žakár, 
poloprůhledný, vhodný pro všechny typy kolejnic a garnýží, 
vč. vícefunkční pásky, cca 140x245 cm, cena za ks, 299,- 
(64350001/01,03-06)

vhodný pro všechny 
kolejnice a garnýže
  

ve 5 barvách
  

Látková duální roleta, 100 % polyester, 
poloprůhledný, řetízkový kladkostroj, 
délka cca 160 cm, 399,- 
šířka cca 80 cm, 549,- 
šířka cca 100 cm, 649,- 
šířka cca 120 cm, 749,- 
šířka cca 140 cm, 799,- 
(69350112/01-05;0114/01-05)

  
univerzálně 
nastavitelná 
délka 
cca do 160 cm

2 barevná 
provedení
  

649,-*

LÁTKOVÁ ROLETA, 
ŠÍŘKA CCA 60 CM

399,-

549,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

299,-

Přikrývka, potah 100 % bavlna - satén, výplň 100% prachové 
peří, cca 140x200 cm, 6.299,- polštář, tříkomorový, potah 
100 % bavlna - satén, výplň 100% prachové peří, cca 70x90 cm,  
2.699,- (46360035/01-02)

antibakteriální
  

měkké 
a hebké
  

Saténové povlečení, 100 % bavlna - satén, na zip, k dostání v různých 
rozměrech, povlak na polštář cca 70x90 cm, povlak na přikrývku 
cca 140x200 cm, 1.399,- cca 70x90 cm / cca 140x220 cm, 1.599,- nebo 
2x povlak na polštář cca 70x90 cm, povlak na přikrývku cca 200x200 cm, 
2.199,- 2x cca 70x90 cm / cca 200x220 cm, 2.699,- (32520642/01-04)

XXXL novinka
  

prodyšné a příjemné 
na pokožku
  

1.099,-*

OSUŠKA, 
CCA 67X140 CM

549,-

příjemně 
měkké 
a savé
  

100% veganská kolekce 
s nadčasovým designem 
a se zodpovědným využitím 
přírodních zdrojů. Produkty
jsou šetrné nejen k pokožce, 
ale také k přírodě.

399,-*

RUČNÍK, CCA 50X100 CM
299,-

Rakouská 

kvalita 

značky 

Vossen

3.999,-***

POLŠTÁŘ
2.699,-

9.999,-***

PŘIKRÝVKA
6.299,-

Froté série, 100 % BIO bavlna, se závěsným poutkem a bordurou, 
skládá se z: osušky, cca 67x140 cm, 549,- osušky, cca 100x150 cm, 799,- 
ručníku, cca 50x100 cm, 299,- ručníku pro hosty, cca 40x60 cm, 149,- 
(33550427/01-06,08,10,15,17-19;0456/01-06,08,10,15,17-19;0253/01-06,08,10,15,17-19;0457/01-06,08,10,15,17-19)

včetně 
• závěsného poutka 
• bordury
  

1.999,-***

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
CCA 70X90 CM / CCA 140X200 CM

1.399,-

299,-*

RUČNÍK PRO 
HOSTY, CCA 40X60 CM

149,-

1.299,-*

OSUŠKA, 
CCA 100X150 CM,

799,-

LCZb0-LCZ01-3-b-18-19__@__2__@2__018   18LCZb0-LCZ01-3-b-18-19__@__2__@2__018   18 03.01.2023   11:57:1503.01.2023   11:57:15



*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Odpadkový koš, plast, tmavě šedá barva, objem cca 40 l, 
cca 28x67x35 cm, 999,- (33940463/02)

XXXL novinka
  

včetně víka 
spouštěcí automatika
  

Závěsné svítidlo, čiré sklo/matný kov v barvě 
mosazi, 4xE27 max. 60 W, délka cca 111 cm, 5.499,- 
stojací lampa, 3xE27 max. 60 W, výška cca 167 cm, 6.999,- 
stolní lampa, 1xE27 max. 60 W, výška cca 47 cm, 
nástěnné svítidlo, 1xE27 max. 60 W, výška cca 21 cm, 1.499,- 
(45584517/04,02-03;4432/04)

XXXL 
novinka
  

Úložný plastový box, k dostání v různém barevném provedení,  
objem cca 4,5 l, cca 26x18x13 cm, 99,- objem cca 7l, cca 26x18x21 cm 
111,- objem cca 16 l, cca 36x26x21 cm 149,- nebo objem cca 18 l, 
cca 29x29x28 cm, 179,- (32940401/04;0402/02-03;0337/01,03; 
0338/02;0347/01,03;0349/01;0351/02-03;0352/01,03;0401/ 
02-03;0402/04;0403/02-04;0404/02-04;0443/01-04;0444/ 
01-04;0445/01-04;0447/01-04)

XXXL 
novinka
  

  
dostupné 
v různých 
barvách

Závěsné LED svítidlo, plast/lakovaný kov v barvě hliníku, 
1x28 W LED, 3650 lm, 3000 K, Ø cca 59 cm 2.499,- stolní 
LED lampa, v antracitové barvě, 1x11,5 W LED, 1420 lm, 3000 K, 
Ø cca 28 cm 1.111,- nebo v barvě hliníku, 1.111,- zabudovaný 
LED světelný zdroj nelze vyměnit (69300780/05,01,06)

XXXL 
novinka
  

Blok na nože, 6dílná sada, skládá se ze stojanu z březového dřeva  
a 5 nožů, 1.699,- 7dílná sada, stojan z březového dřeva a 6 nožů, 
1.999,- (67810938/01;0707/01)

Pánev, kov, nepřilnavý povrch, 
Ø cca 20 cm,  1.299,- 
Ø cca 24 cm,  1.499,- 
Ø cca 28 cm,  1.899,- 
ochrana pánve, 2dílný set, polyester,  
199,- (37240163/01-03;0483)

ochrana 
pánve, 
199,-

XXXL 
novinka
  

pro všechny typy 
varných desek
  

2.360,-*

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO,
VÝŠKA CCA 21 CM

1.499,-

9.760,-*

ZÁVĚSNÉ 
LED SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 111 CM

5.499,-
1.599,-***

ODPADKOVÝ KOŠ, 
CCA 28X67X35 CM

999,-

3.499,-*

PÁNEV, Ø CCA 20 CM
1.299,-

119,-*

ÚLOŽNÝ BOX, 
CCA 26X18X13 CM

99,-

5.199,-*

ZÁVĚSNÉ LED SVÍTIDLO, 
Ø CCA 59 CM

2.499,-

2.099,-*

STOLNÍ LED LAMPA, 
Ø CCA 28 CM

1.111,-

Již více než 265 let tato značka okouzluje nadčasově 
elegantními kolekcemi nádobí a porcelánu vynikající 
kvality. Celosvětově je spojována také s požitkem 
a estetikou stolování. Vysokou prioritou je pro Villeroy 
& Boch i inovace a vhodnost pro každodenní použití.

Villeroy & Boch

3.299,-*

BLOK NA NOŽE, 
6DÍLNÁ SADA

1.699,-

6.999,-*

KOMBINOVANÝ SERVIS, 
36DÍLNÝ

3.999,-
Kombinovaný servis, 36dílný, pro 4 osoby, skládá se ze: 4 snídaňových talířků ø 21 cm, mělkých talířů ø 27 cm, hlubokých 
talířů ø 24 cm, ze 4 lžic, vidliček, nožů, čajových lžiček a ze 4 sklenic 570 ml a sklenic 480 ml, 3.999,- (34071430)
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Nejlepší volba, 

TOP cena!

XXXLutz
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A
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ledničky, 
myčky 

nádobí, 
pračky 

a sušičky

světelný zdroj
A
B
C
D
E
F
G

spektrum energetických tříd pro Jednoduše 
si nainstalujte 
naši aplikaci 
do vašeho 
smartphonu 
pomocí tohoto 
QR kódu!

Stáhněte si nyní 

aplikaci XXXLutz

z App Store nebo

Google Play

a využijte všechny 

výhody!

navštivte nás také na:

Aktuální 
otevírací 

dobu najdete 
na xxxlutz.cz

24 / 7 e-shop

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Všechny nabídky platí od 23. 01. do vyprodání zásob, nejdéle však do 05. 02. 2023. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny  
ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Chyby v letáku, meziprodej a změny modelů vyhrazeny. Všechny výrobky mohou být vydány  
pouze v limitovaném množství. Výrobky z reklamní nabídky nemusí být vystaveny ve všech obchodních domech XXXLutz.  
Přesné rozměry a návody na údržbu jsou k dostání v obchodním domě. Některé výrobky z reklamní nabídky nemusí být  
dostupné v obchodních domech XXXLutz v Olomouci, Liberci a Českých Budějovicích. Impressum: Zadavatel a zpracovatel  
je XLCZ Nábytek s.r.o. *Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní.

XXXLutz Praha Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, Tel.: 230 200 000, XXXLutz Praha Černý Most, Chlumecká 712/8, 
198 00 Praha 14, Tel.: 225 286 000, XXXLutz Brno, Splaviska 1154, 664 42 Brno, Tel.: 518 704 000, XXXLutz Čestlice, Pražská 
135, 251 01 Čestlice, Tel.: 212 200 500, XXXLutz Praha Letňany, Veselská 709, 199 00 Praha 9, Tel.: 212 200 700, XXXLutz Plzeň, 
Písecká 1090/10, 326 00 Plzeň - Černice, Tel.: 378 605 100, XXXLutz Ostrava, Rudná 3185/71, 700 30 Ostrava, Tel.: 558 115 500,  
XXXLutz Olomouc, Kafkova 17, 779 00 Olomouc, Tel.: 587 209 700, XXXLutz Liberec, K Bauhausu 609, 460 11 Liberec,  
Tel.: 487 354 900, XXXLutz České Budějovice, České Vrbné 2399, 370 11 České Budějovice Tel.: 389 603 800. 

Kontaktovat nás můžete také na: infocentrum@xxxlutz.cz

nemačkavé 
a s napínací 
gumou po obvodu
  

vč. USB kabelu 
a nabíječky
  

flexibilní 
rameno
  

ve 3 barvách
  

8 ks v balení
  

1: Sklenice, čiré sklo, cca 310 ml, 15,- z barevného skla, cena za ks,  19,- (77690012;0042) 2: Sada ramínek, 8 ks v balení, z plastu v černé barvě, s otočnými háčky, 
39,- (60640127) 3: Podložka do zásuvky, umělá hmota, průhledná, cca 50x150 cm 49,- (45890001) 4: Výsuvná kulatá tyč, kov/plast, cca 130 cm, výsuvná  
cca do 240 cm, vč. příslušenství - 24 kroužků, 2 nosníky a 2 koncovky,  99,- (69950907/01-03) 5: Napínací prostěradlo, 100 % bavlna, cca 90x200 cm, výška okraje  
cca 25 cm, 169,- nebo cca 140x200 cm, 249,- nebo cca 180x200 cm, 299,- (79600028/01-13;0029/01-13;0030/01-13) 6: Deka, 100 % polyester, flanel, cca 150x200 cm, cena  
za ks, 220,- dekorační polštář, na zip, cca 45x45 cm, 240,- (13560732/01-12;39170673/01-11) 7: LED svítidlo, se svorkou nebo stolní, plast v bílé barvě,  
1x3,5 W LED, 180/280 lm, 4000 K, USB přípojka, výška cca 42 cm, 249,- nebo výška cca 44 cm, 249,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82271012/01-02)  
8: Koberec s vysokým vlasem „Focale“, 100 % polyester, výška vlasu cca 40 mm, cca 60x100, 299,- cca 80x150 cm 579,- cca 120x160 cm 899,- cca 160x220 cm 1.699,- 
cca 200x290 cm 2.799,- (35800366/50,54,60,64,72;0367/50,54,60,64,72;0368/50,54,60,64,72;0369/50,54,60,64,72) 9: Stropní svítidlo, kov v černé barvě/akryl v bílé barvě, 1x35 W LED, 
3800/2750 lm, 3000 K, cca 40x40 cm, 555,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82270944/01)

 

s XXXL poukazem 

ze strany 2
400 Kč

ušetřete

400Kč
poukaz

při nákupu nad 2.000 Kč v těchto odděleních: 

svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, baby a koberce

9 STROPNÍ SVÍTIDLO, 
CCA 40X40 CM

555,-
8 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, CCA 60X100 CM

299,-
7 LED SVÍTIDLO, 
VÝŠKA CCA 42 CM

249,-

299,-*

4 VÝSUVNÁ KULATÁ 
TYČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

99,-

1 SKLENICE 
Z BAREVNÉHO 
SKLA

19,-

1 SKLENICE 
Z ČIRÉHO SKLA

15,-
2 SADA RAMÍNEK

39,- 3 PODLOŽKA 
DO ZÁSUVKY, 
CCA 50X150 CM

49,-

499,-*

6 DEKA, 
CCA 150X200 CM

220,-
5 NAPÍNACÍ PROSTĚRADLO, 
CCA 90X200 CM

169,-
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